
 

 

 

VII Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji KM WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

10 marca 2016 roku 

 

10 marca br. odbyło się VII posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji, powołanej w ramach 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział dwóch członków Grupy 

roboczej oraz jeden ekspert (w załączeniu lista obecności). 

 

Na spotkaniu omówiona została opinia Ministerstwa Rozwoju, w której negatywnie 

odniesiono się do zaproponowanych zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Kadry dla 

gospodarki oraz zmian w kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Spotkanie 

poświęcone było również omówieniu materiałów będących przedmiotem obrad VIII posiedzenia 

Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zgodnych z zakresem prac Grupy roboczej, tj. 

kryteriów wyboru projektów dla: 

a) Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe – aktualizacja, osi 

priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

b) Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, osi priorytetowej Dostęp 

do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Przebieg spotkania:  

 

1) Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

przedstawił stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w kwestii dotyczącej 

interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

• W opinii Ministerstwa Rozwoju wsparcie EFS w ramach podnoszenia kompetencji 

kluczowych uczniów powinno być kierowane do szkół, które osiągają najsłabsze wyniki 

edukacyjne w skali regionu. Warunek ten umożliwi skierowanie wsparcia  

do podmiotów najbardziej potrzebujących interwencji EFS, w sytuacji ograniczonych 

możliwości wsparcia wszystkich uprawnionych podmiotów, wynikających z wysokości 

alokacji finansowych zaplanowanych na ten cel.  

• Komisja Europejska podziela stanowisko IK UP. Według przedstawicieli KE powyższa 

interpretacja zapisów Wytycznych jest konsekwencją postanowień Umowy 

Partnerstwa i nie podlega możliwości negocjacji. Natomiast zastosowanie innego 

podejścia, tak jak to zrobiły niektóre województwa, zdaniem KE formalnie jest 

niezgodne z Umową Partnerstwa.  

• Zdaniem Ministerstwa Rozwoju grupę docelową interwencji powinny stanowić szkoły 

osiągające wyniki najsłabsze, co nie jest tożsame wyłącznie z kategorią „najniższe”.  

IK UP sugeruje rezygnację z definiowania zakresu poprzez najniższe wyniki  



i rozszerzenie tego katalogu również o szkoły, które zgodnie z metodologią Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej znajdują się w grupie „niżej średni”, czy też „średni” (staniny 

4-5). 

• W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 

w punkcie Limity i ograniczenia w realizacji projektów, zapis zaproponowany przez 

Grupę roboczą, został skrócony o część dotyczącą procentowego udziału szkół. 

Metodologia wyboru szkół planowanych do objęcia wsparciem zostanie wskazana  

w Regulaminie konkursu. 

 

2) Pan Artur Dondzik – Przewodniczący Grupy roboczej ds. edukacji podziękował za przekazane 

informacje. Zaapelował jednocześnie, aby wypracować taką metodologię wyboru podmiotów 

uprawnionych do objęcia wsparciem, która umożliwi skierowanie interwencji EFS do jak 

największego grona szkół i placówek systemu oświaty z regionu. 

 

3) W ramach analizy materiałów będących przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu 

Monitorującego WiM 2014-2020 Pan Przewodniczący zgłosił postulat usunięcia lub obniżenia 

punktacji (z 3 punktów do 1 punktu) kryterium specyficznego fakultatywnego nr 3  Projekt 

zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych, 

zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ 

prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących w ramach tego 

organu. Powyższa uwaga zostanie oficjalnie przekazana do Sekretariatu Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 przez Przewodniczącego Grupy roboczej, jako członka 

Komitetu z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych. 

W załączeniu: 

• Lista obecności ze spotkania 

Sporządziła: 

Aleksandra Paltian, 11.03.2016 r. 
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Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentowany w KM RPO WiM 2014-2020 
Funkcja w 

komitecie 

1 Dondzik Artur Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych członek 

2 Opieczyński Michał 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
obserwator 

3 Smólczyńska Katarzyna 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
ekspert 

 


